
Παρακαλώ να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ καθώς και  

ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  του Σχολείου ή του  ΣΕΚ 

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα από τη διεύθυνση: http://users.sch.gr/kontaxis  

Εγγραφείτε στη λίστα αποδεκτών της e-Ενημέρωσης των Μηχανολόγων!!! 

 

e-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Νο 60 – Σεπτέμβρος 2015 
http://users.sch.gr/kontaxis 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΣ 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Μηχανολόγος Μηχανικός 
 

Ταχ. Δ/νση       :  Κηφισίας 16, 11526,  ΑΘΗΝΑ      Κινητό : 6972325261 

Τηλέφωνο        :  210 - 5241118      Skype : akont19 

FAX                  :  210-5241147       e-mail  : kontaxis@sch.gr 

Κατεβάστε τα πλήρη κείμενα πατώντας στον τίτλο ή στο Περισσότερα… 
 
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Μηχανολόγων           ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Τίθενται σε διαβούλευση μέχρι Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 οι προτάσεις των Σχολικών Συμβούλων 

Μηχανολόγων για τον τρόπο εξέτασης και την ύλη των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων τα οποία 

διδάσκουν οι Μηχανολόγοι. Περισσότερα... 

 

Νέες δυνατότητες εγγραφής στα ΕΠΑΛ και προβολή σχολείου σας  

Αξιοποιήστε άμεσα τη διεύρυνση των δυνατοτήτων εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών στην Α και Β τάξη 

ΕΠΑΛ, με προβολή στην τοπική κοινωνία των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ΕΠΑΛ και οι 

Μηχανολογικές ειδικότητες, ιδιαιτέρως σε περιόδους κρίσης. Με τα νέα δεδομένα, αξίζει να ενημερώσετε 

τους σχετικούς επαγγελματίες της περιοχής σας, για τις ειδικότητες του σχολείου σας. Περισσότερα.. 

 

Ωρολόγια Β΄ Μηχανολόγων 2015-16 και παλιά ΑΠΣ - Οδηγίες 
Δείτε τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα των Μηχανολoγικών ειδικοτήτων για τη Β τάξη ΕΠΑΛ κατά το 

σχολικό έτος 2015-16 καθώς και παλιά ΑΠΣ και Οδηγίες ανά διδακτική ενότητα. Περισσότερα.. 

 

Ωρολόγια Γ΄ Μηχανολόγων 2015-16 και παλιά ΑΠΣ - Οδηγίες 
Δείτε τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα των Μηχανολoγικών ειδικοτήτων για τη Γ τάξη ΕΠΑΛ κατά το 

σχολικό έτος 2015-16 καθώς και παλιά ΑΠΣ και Οδηγίες ανά διδακτική ενότητα. Περισσότερα.. 

 

Όρια, παιδαγωγική και αγάπη, για να αλλάξουμε το σχολείο μας 
Παρακολουθήστε πως κατάφερε η διευθύντρια ενός σχολείου στις ΗΠΑ να αλλάξει το σχολείο της, 

θέτοντας όρια,  εμπνέοντας τους καθηγητές, επαναφέροντας την παιδαγωγική και εξασφαλίζοντας ότι για 

τους μαθητές που κανείς δεν υπάρχει να τους πει "Σ' αγαπώ", υπάρχουν οι καθηγητές τους που τους το 

λένε και τους το δείχνουν καθημερινά. Περισσότερα... 

 

Συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές 
Μερικές συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές που μπορούν να φανούν χρήσιμες, 

ιδιαιτέρως στους νέους συναδέλφους. Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο για να γνωρίσετε καλύτερα τους 

μαθητές σας. Περισσότερα... 

 

Υλικό επιμορφωτικής συνάντησης για το εργαστήριο ΜΕΚ 
Κατεβάστε το υλικό της επιμορφωτικής συνάντησης  για την Οργάνωση του εργαστηρίου και των 

ασκήσεων Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε στο  2ο ΕΚ Αθήνας την 

Πέμπτη  28-5-2015 . Περισσότερα.. 

 

Καλές πρακτικές Μηχανολόγων 

Κάνετε κάτι που σας αρέσει στην τάξη ή στο εργαστήριο;  Μοιραστείτε το!. Δηλώστε συμμετοχή στις 

παρουσιάσεις - συζητήσεις που σχεδιάζονται για καλές πρακτικές, τόσο στα θεωρητικά όσο και στα 

εργαστηριακά μαθήματα των Μηχανολόγων. Περισσότερα... 
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